Hei alle foresatte med barn på Bjørndalsskogen SFO
Velkommen til et nytt SFO år på Bjørndalsskogen skole! Her kommer første månedsbrev fra
SFO.
Oppstart
Vi har hatt en fin oppstart med hele 56 nye 1. trinns elever! Spennende og nytt for både barn
og nye foresatte. Vi håper vi har tatt imot alle på en god måte og at barna fikk en fin og trygg
oppstart på langdagene før skolestart.
Det var også veldig hyggelig å se igjen alle våre «gamle» barn! De hadde basen sin i bygg 3 i
oppstartsperioden, og fikk iblant besøke bygg 2 for å hilse på noen av 1. klassingene. Det var
veldig kjekt å kunne se et ansikt på hvem de hadde sendt velkomstbrev til før skolestart
15. august begynte en ny oppstart for barna, den store 1. skoledag! Deretter var vi i gang
med en ny hverdag, med både skole og SFO. Den første uken brukte vi på å komme inn i nye
rutiner. Om morgenen har barna vent seg til at 1. trinn skal være på basen, og 2. trinn skal
være på lekerommet. De som har morgenplass på 3. og 4. trinn kan også komme ned på SFO
før skolestart. Minner også om at de som ønsker kan spise frokosten sin på SFO.
Etter skoleslutt kommer det faste ansatte fra SFO opp til hvert trinn og overtar for lærer. Vi
har samling og spisetid og informerer om hva som skal skje videre den dagen. Barna på 1.
trinn har allerede blitt flinke til å henge opp stolen etter seg, lukke og sette sekken fint på
plass i garderoben. 2. trinn var fullt oppdaterte på regler og rutiner, godt vant- dette var
kjekt å se! Barn som nå begynte i 3. klasse, har nå sin SFO base sammen med 4. trinn i bygg
3. Stas å få flyttet opp der de store barna hører til
Den andre uken begynte vi smått med aktiviteter; Kreativitet, drama og dans i bygg 3 fra kl.
15.00, og organisert lek i gymsal fra 14.00. I uken som nå kommer skal alt komme i faste
rutiner.
Aktiviteter og måltider på SFO
Aktiviteter som basket, cheerleading, musikk-kurs og turn kommer periodevis i løpet av året.
Vi kan ha et par ukers pause fra disse aktivitetene før de starter igjen. Når disse aktivitetene
ikke pågår, vil barna får tilbud om organisert lek i gymsalen, eller noe annet kjekt som kan
dukke opp i løpet av året. Koding til 3. og 4. trinn vil ha oppstart over nyttår. Påmelding til
overnevnte aktiviteter kommer etter hvert.
Aktiviteter som «Lek i gymsal» og «Kreativ aktivitet/dans/drama» vil pågå gjennom hele
året. Det trengs ikke påmelding til disse aktivitetene.
1. trinn
Mandager og onsdager: Smørelunsj og utedag. Kl. 15.00: Kreativitet/dans/drama.
Tirsdager og torsdager: Varm mat og innedag. Kl. 14.00: Lek i gymsal og etter hvert: Turn.

2. trinn
Mandager og onsdager: Varm mat og innedag. Etter hvert: Cheerleading (Kl. 14.00:
mandager) Kl 14.00: Gym (onsdager)
Tirsdager og torsdager: Smørelunsj og utedag. Kl. 13.20-14.55: Kornett (tirsdager)
15.00: Kreativ aktivitet (tirsdager og torsdager)
3. og 4. trinn
Varm mat serveres tirsdager og torsdager, smørelunsj; mandager og onsdager. De har kor
hver onsdag (fra 13.30-14.30) Cheerleading mandager fra 14.00 og basket torsdager. Lek i
gymsal foregår tirsdager, og kreativ aktivitet gjennom hele uken før kl. 15.00, med unntak av
fredager. Har utetid hver dag etter kl. 15.00.
Fredager
Har vi gjort om til en blir en litt annerledes dag for alle trinnene. Vi viser film på storskjerm i
bygg 3 for alle barna på SFO. Denne dagen veksler vi mellom å servere smørelunsj og varm
mat. De som velger å ikke se på film, kan velge å være med på organisert aktivitet, eller å ha
frilek ute/inne.
Barna får servert smørelunsj i klasserommet og går ned på SFO-basene de dagene det er
varm mat.
Årsplan og aktivitetsplan/ukeplan
Om litt vil det komme en aktivitetsplan til hvert trinn på SFO, som viser hva som skjer hver
uke gjennom hele året. Så det blir litt mer oversiktlig å se på enn å få det skriftlig som sett
her ovenfor. Årsplanen til SFO vil også komme etter hvert
Glemmeplassen på SFO
Med SFO sin hovedinngang i bygg 2 har vi en glemmegarderobe. Der setter vi alt av glemte
drikkeflasker, matbokser, sko, klær og andre ting. Her kan dere gå gjennom når dere vil. Dere
kan også sende inn en melding via Vigilo til SFO om det er noe dere savner.
Vigilo
Når dere sender inn melding til SFO må dere huske å sende inn meldingen innen kl. 10.00
samme dag. Det er også fint om dere kan merke meldingen med barnets trinn og navn; «Ole
1B»
Hovedansvarlige pr. trinn:
1A Tone
1B Thushi
1C Jacqui
Marit og vår lærling; Frida, hjelper også til på 1. trinn
2A Martina

2B Robin/Michelle
3. og 4. trinn
Bente og Henriette
Marius hjelper også til i bygg 3
Avdelingsleder på SFO: Cecilie Halland
Kontakte SFO
Om det er noe dere lurer på vedrørende deres barn og trivsel på SFO, ikke nøl med å ta
kontakt. Ta også kontakt om det er noe dere ellers lurer på- stort eller smått.
Vi ser frem til et nytt og innholdsrikt år her på SFO
Med vennlig hilsen,
Cecilie Halland
Avdelingsleder v/Bjørndalsskogen SFO

